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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C-D 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A-B 

1.5 Interpretace výsledků A-B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 
 
Slovní komentář: 
Teoretická východiska jsou velmi stručná v porovnání s vlastní analýzou, nicméně pro interpretaci 
práce dostačující. Velkou část textu tvoří citace z románů na úkor vlastní analýzy, což ale 
nepovažuji za velký problém. 
Seznam literatury pokládám za velmi stručný a nevyhovující; jeho strohost je úzce propojena 
s charakterem teoretické části práce. 
Dále postrádám podrobnější informace v kapitole o metodologii. Jak autor postupoval při 
dohledávání pretextů?  
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 



2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 
 
Slovní komentář: 
 
Práce je po jazykové stránce dobrá, obsahuje minimum pravopisných či stylizačních nedostatků, 
nicméně obsahuje velké množství drobných nedostatků grafických, zejm. nesjednocené psaní tečky 
před či za citačním zdrojem, chybějící tečky na konci věty, spojovníky místo pomlček či 
nesjednocené označení literárních děl kurzívou.  
V práci postrádám přehledné číslování kapitol, velmi to ztěžuje orientaci ve struktuře  textu a 
znesnadňuje odkazy v rámci DP. 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk. 
 
Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 
 
Práci doporučui k obhajobě. 

 
Slovní komentář: 
Autor prokázal nesmírně široký kulturní rozhled, musel obsáhnout velké penzum textů, zejména 
užitých pretextů. 
Je pravděpodobné, jak už to u intertextovosti bývá, že ne všechny odkazy byly autorem DP 
identifikovány, a tedy i rozebrány. (Např. na s. 28 u Aladinovy lampy vidím i odkaz k reklamním 
textům, na s. 31 u Fausta 3 přání jako obecný pohádkový motiv apod.) Některé odkazy vyřazuje 
autor DP záměrně z metodologických důvodů.  
Celkově mi v práci ovšem chybí scelující, syntetizující pohled.   
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 

4.1 Může autor shrnout, které jazykové prostředky pomáhají identifikovat pretexty, jak zmiňuje 
v úvodu na s. 9? 

4.2 Může autor podrobně vysvětlit, jak chápe princip parodování? Jak vnímá rozdíl mezi 
odkazem parodickým a aluzivním? 

4.3 Lze nějak zobecnit, jaké pretexty by měl znát čtenář T. Pratchetta? Jak Pratchett 
intertextovost využívá? Jak text Pratchetta vnímá čtenář, který pretexty nezná? 

4.4 s. 24, Město Ee: Konotuje exkrement v dětské řeči i v originále? Jak? 

4.5 s. 30, román Erik: Může autor podrobněji ozřejmit vztah díla k travestii a pastiši? 

4.6 s. 46, kap. Citace a aluze: V předchozí kapitole nebyly aluze? Může autor ozřejmit členění 
kapitoly/podkapitol?  

4.7 s. 64, Blue Effect: Je tento pretext do textu vložen překladatelem zcela, nebo je jen vybrán 
nejvhodněji z hlediska českého kontextu a v anglickém originále je pretext jiný? A jak je to 



v analyzovaných textech obecně? (Vím, že komparace originálu a českého překladu nebyla 
primárním cílem práce...) 

 
 
Datum: 15. 5. 2020 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


